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Dengue fever and mosquito habitat control in Thailand
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You may be asking, if this website is about environmental education, why is there an article about
dengue fever , which is transmitted by mosquitoes. What does this have to do with pollution?

คณอาจจะถามวาถาเวบไซตนเปนเรองเกยวกบการศกษาดานส$ งแวดลอมเหตใดจงมบทความเกยวกบโรค
ไขเลอดออกซงแพรกระจายโดยยง ส$ งนตองท.าอยางไรกบมลพ$ษ?

Dengue virus magnified many times

From the WHO fact sheet about Dengue fever (reference d4): (link to this article) (
“At present, the main method to control or prevent the transmission of dengue virus is to combat vector
mosquitoes through:
Preventing mosquitoes from accessing egg-laying habitats by environmental management and
modification; disposing of solid waste properly and removing artificial man-made habitats;” (there are
more methods to control the transmission of dengue, please see the article)

จากแผนขอมมลเกยวกบโรคไขเลอดออกของ WHO (ขอมมลอางอ$ง d4):
ปจจบนว$ธการหลกในการควบคมหรอปองกนการแพรระบาดของไวรสไขเลอดออกคอการตอตานยงเวก
เตอรผาน:
ปองกนยงจากการเขาถงทอยมอาศยวางไขโดยการจดการดานส$ งแวดลอมและการปรบเปลยน; การก.าจด
ขยะมมลฝอยไดอยางถมกตองและการก.าจดแหลงทอยมอาศยทมนษยสรางขนเอง "(มว$ธการควบคมการแพร
ระบาดของโรคไขเลอดออกมากขนโปรดดมบทความ)

The solid waste of used tires is a habitat for breeding mosquitoes. Piles of old tires outside of tire
stores should be cleaned up.

ขยะมลฝอยของยางรถยนตทใชเปนทอยอาศยสาหรบการย!งย!ง ควรทาความสะอาดกองเกาของยางนอกรานคายาง
รถยนต
If a tire store wants to save used tires for resale or retreading, the tires should be covered with a tarp or
under a roof so that rainwater does not collect in the tires. The mosquitos lay their eggs in the water
inside the tires.

ถาเกบยางตองการประหยดยางทใชแลวเพ(อการขายหร( อการหลอดอกยางควรห!มดวยผาใบกนน*าหร( อใตหลงคาเพ(อไม
ใหน*าฝนไมสะสมในยาง ย!งวางไขไวในน*าภายในยาง
Does Thailand have any laws or regulations that would apply to force the cleanup of waste tires?

ประเทศไทยมกฎหมายหร( อขอบงคบทบงคบใชในการบงคบใหทาความสะอาดยางเสยหร( อไม?
Please refer to the attached article:

โปรดดบทความทแนบมา:
“Thailand Momentum on Policy and Practice in Local Legislation on Dengue Vector Control”(ref d1a)

ความเปนโมเมนตมในประเทศไทยเกยวกบนโยบายและการปฏ$บต$ในกฎหมายทองถ$นเรองการควบคม
เวกเตอรไขเลอดออก
””””
According to this article, which Thai law could be used for Dengue control?
PUBLIC HEALTH ACT, B.E. 2535 (1992) (ref d2)

พระราชบญญต0สาธารณส! ข กศ.บ. 2535
Section 27: “......the nuisance that has occurred may cause serious harm to health, the local competent
official shall abate such nuisance and may take measures necessary to prevent recurrence of such
nuisance at the expense of the person who was the initiator or involved in causing or the likely causing
of the nuisance.”

มาตรา 27: "...... ความร.าคาญทเก$ดขนอาจท.าใหเก$ดอนตรายอยางรายแรงตอสขภาพพนกงานเจา
หนาทในทองถ$นจะลดความร.าคาญดงกลาวและอาจใชมาตรการทจ.าเปนเพอปองกนไมใหเก$ดการกลบมา
ของความร.าคาญดงกลาวอกตอไปดวยคาใชจายของบคคลทเปน ร$ เร$ มหรอมสวนรวมในการกอใหเก$ดหรอ
มแนวโนมทกอใหเก$ดความร.าคาญ "
(Piles of waste tires providing breeding areas for disease carrying mosquitoes can most certainly be
classified as nuisances because Dengue fever “may cause serious harm to health.”)

(กองขยะทใชเปนพนทเพาะพนธเพอยงต$ดเชอโรคไดมากทสดอาจถมกจดเปนความร.าคาญเนองจากไข
เลอดออก "อาจเปนอนตรายตอสขภาพอยางรายแรง")
What branch of government could enforce this law?

สาขาใดทรฐบาลสามารถบงคบใชกฎหมายนได?

According to the article “Thailand Momentum on Policy and Practice in Local Legislation on Dengue
Vector Control”,(ref d1a)
“ …. every SAO has the authority to mitigate the public health burden attributed to dengue.”
“In this regard, a local legislative body comprises the elected mayor, board, and council of the SAO
and a district chief; all of them are in charge of the local legislation including dengue vector control
code.” (ref d1a)

"... ทกๆอาวไทยมอ.านาจในการบรรเทาภาระดานสาธารณสขอนเนองมาจากโรคไขเลอดออก "
"ในเรองนรางกฎหมายทองถ$นประกอบดวยนายกเทศมนตรคณะกรรมการและสภาของสหประชาชาต$
และหวหนาเขต; ทกคนมหนาทดมแลกฎหมายทองถ$นรวมถงการควบคมเวกเตอรไขเลอดออก
รหส "(ref d1a)
“Section 4 of the Public Health Act (2002) issues on breeding place for disease vector. The Notification
of Abatement of Aedes Breeding Place also issues on Aedes breeding place. Although the descriptor of
either “Aedes breeding place” or “Aedes vector” is modified by every SAO, there does not seem to be
any wrong sense left.”
“Local government officer or employee means any local government officer or employee whom shall
be assigned, with respect to the section 44 (paragraph 2) of the Public Health Act, B.E. 2535, by local
official to be imperative to execute the section 44 (paragraph 1) of that local administration on any
respect or on all due respect.”(ref d1a)

"มาตรา 4 แหงพระราชบญญต$การสาธารณสข พ.ศ. 2545 (พ.ศ. 2545) ก.าหนดประเดนเรองการเพาะพนธโรค การแจงการลดพนธ Aedes
Breeding Place ยงมประเดนเกยวกบสถานทเพาะพนธเอเดส แมวาค.าอธ$ บายของ "สถานทเพาะพนธ Aedes" หรอ "เวกเตอร Aedes" ไดรบการ
แกไขโดยทก SAO ไมมความรม สกผ$ดใด ๆ เลย "
"เจาหนาททองถ$นหรอลมกจางหมายถงเจาหนาทของรฐหรอลมกจางซงจะไดรบมอบหมายตามมาตรา 44 (วรรค 2) แหงพระราชบญญต$สาธารณสขศ.
2535 โดยเจาหนาททองถ$นเพอใหมความจ.าเปนทจะตองปฏ$บต$ตามมาตรา 44 (วรรค 1) ของการบร$ หารงานสวนทองถ$นนนดวยความเคารพหรอดวย
ความเคารพตามสมควร "(ref d1a)

And what actions could be taken by the government to enforce the law about Dengue habitat cleanup?

และรฐบาลใดสามารถด.าเน$นการใด ๆ เพอบงคบใชกฎหมายเกยวกบการลางขอมมลทอยมอาศยของ Dengue?
See the Public Health Act , B.E.2535(ref d2):
“Section 45. In the case where it appears that an operator of any business as specified in this Act does
not act in compliance with this Act, the Ministerial Regulations, local ordinances, or notifications
issued under this Act, or the order of the local competent official given concerning such business
operation, the local competent official shall have the power to order the operator of such business to
carry out modification or improvement. If the operator of the business fails to carry out modification or
improvement or the business operation will cause or there is reasonable doubt that it will cause grave
harm to the health of the people, the local competent official may order such person to immediately
suspend the operation of such business temporarily until the local competent official is satisfied that
no harm exists.”(ref d2)
พระราชบญญต$สาธารณสข พ.ศ. 2535 (ref d2):
"มาตรา 45 ในกรณทปรากฏวาผมด.าเน$นธรก$จตามทก.าหนดในพระราชบญญต$นไมไดปฏ$บต$ตามพระราชบญญต$นกฎกระทรวงระเบยบหรอค.าสงของทองถ$น
ทออกใหตามพระราชบญญต$นหรอค.าสงของทองถ$น พนกงานเจาหนาทใหมอ.านาจสงใหผมประกอบก$จการนนท.าการดดแปลงหรอปรบปรงได หากผมประกอบ
การไมสามารถด.าเน$นการแกไขปรบปรงหรอด.าเน$นก$จการไดหรอมเหตอนควรสงสยวาจะท.าใหเก$ดอนตรายอยางรายแรงตอสขภาพของประชาชนใหพนกงาน
เจาหนาทในประเทศสามารถสงใหบคคลดงกลาวสงพกการประกอบก$จการไดทนท ของธรก$จดงกลาวเปนการชวคราวจนกวาพนกงานเจาหนาทในประเทศจะ
พอใจวาไมมอนตรายใด ๆ "(อางถง d2)
Summary: if a tire store has a pile of tires outside, mosquitoes can live there and spread diseases. The
local government can tell the tire store, “clean up the tire pile or we can shut you down until you do”

สรป: หากรานยางมกองยางอยมขางนอกยงสามารถอยมทนนและแพรกระจายโรคได รฐบาลทองถ$นสามารถบอกรานขาย
ยางไดวา "ท.าความสะอาดกองยางหรอเราจะป$ ดตวคณจนกวาคณจะท.า"
Please note that I have used Google to translate English to Thai. Please let me know if the translations
need to be improved. Also note that the documents that I referred to were all written in English and
some were unofficial translations from Thai. So we have unofficial translations of unofficial
translations.......

โปรดทราบวาฉนไดใชการแปลของ Google เพอแปลภาษาองกฤษเปนภาษาไทย โปรดแจงใหเรา
ทราบหากการแปลตองไดรบการปรบปรงใหดขน นอกจากนโปรดทราบวาเอกสารทฉนเรยกวาเปนภาษา
องกฤษทงหมดและบางฉบบกไดรบการแปลเปนภาษาไทยอยางไมเปนทางการ ดงนนเราจงมการแปล
อยางไมเปนทางการของการแปลเปนทางการ .......
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